2006 – 2016
10 jaar

stichting Community Sailing Rotterdam

Tot 2010 waren het geweldige jaren met honderden schoolzeilers en
buurtzeilers.
Voor €1,- per uur kwamen de voormalige schoolzeilers regelmatig zelf zeilen, alleen of met vrienden of
vriendinnen.
Sommigen werden instructeur.
Kleurrijk zeilen en diversiteit was een verrijking voor het witte wereldje van de zeilsport op de
Kralingse Plas.
Wat we vanaf 2010 allemaal hebben meegemaakt?
Dat wilt u niet weten.
Daarom vertellen we er zo min mogelijk over en richten we ons op de toekomst.
Onze ‘deal’ in 2013, voortzetting van de activiteiten van Zeilcentrum Henk van Gent, nieuwbouw en
een mooi toekomstperspectief werd wreed verstoord.
We raakten ‘onze’ plek aan de Kralingse Plas in 2014 kwijt, net als een aantal boten, steigers en
reserve materialen.
De stichting Community Sailing stond aan de rand van de afgrond, maar kon daar begin 2015 een hele
mooie bloem plukken.
Lake7 bood ons de kans om onze doelstellingen wederom te realiseren.
Bij Lake7 aan de Zevenhuizerplas zijn de vooruitzichten daarvoor goed.
Doel is dat dat de stichting Community Sailing haar maatschappelijke projecten en activiteiten kan
blijven voortzetten.
Als eind 2017 Lake7 Sailing een status quo heeft bereikt die voor Lake7 aantrekkelijk is, kan dat.
‘Aantrekkelijk’ wil zeggen: voldoende extra horeca omzet voor Lake7, zodat zij haar faciliteiten ter
beschikking aan Community Sailing kan blijven stellen voor een aantrekkelijk tarief.
Om tot die Win –Win situatie te komen, zal nog veel werk verzet moeten worden.

U kunt helpen door te komen zeilen: alleen, met familie of vrienden, of met een groep voor een
geslaagde groepsactiviteit voor waterratten en landrotten.
Niet iedereen is in zeilen geïnteresseerd en dat is geen punt bij Lake7.
Het aanbod van Lake7, tennis, bowlen, boogschieten, kegelen, kanoverhuur, bbq boats, business
meetings en Beach Club7, kreeg met de zeilactiviteiten een meerwaarde. Ook de capaciteit voor
groepen neemt toe.
Community Sailing gaat naast de reguliere zeilfaciliteiten, de maatschappelijke activiteiten zoals
schoolzeilen, buurtzeilen, zeilen voor mensen met een smalle beurs en zeilen voor mensen met een
beperking helpen opzetten.
De zeilfaciliteiten zijn onderdeel van Lake7 onder de naam Lake7 Sailing & Boat Rental.
Expertise wordt ingebracht door de onze partner sinds 2006, Henk van Gent, samen met vrijwilligers
en medewerkers van Team Henk van Gent. Zij gaan samen met Lake7 en Community Sailing zorgen
voor een twee-eenheid waar leuke faciliteiten worden geboden.
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Maatschappelijke projecten mogelijk door mix
Er zijn reguliere activiteiten voor marktconforme tarieven: zeilles, verhuur,
boottrips en groepsactiviteiten.
Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk; ook voor mensen met een
beperking en waar mogelijk voor mensen en organisaties met een smalle
beurs. Daarnaast worden maatschappelijke projecten en activiteiten
georganiseerd voor maatschappelijke, sterk gereduceerde tarieven, die deels
uit sponsoring en fondswerving worden gefinancierd, zoals Schoolzeilen, Buurtzeilen en zeilen voor
mensen met een beperking. Omdat Community Sailing geen winst beoogt en met vrijwilligers werkt,
genereert zij uit de reguliere activiteiten budget voor de maatschappelijke activiteiten. Een mooie mix.
Na de opstartfase zal dat de noodzaak van sponsoring en fondswerving helpen afbouwen.
Vrijwilligers en vereniging
Belangrijke factor waardoor dit allemaal mogelijk is: er zijn veel vrijwilligers actief. Lake7 Sailing roept
nieuwe vrijwilligers op om te komen helpen met klussen aan de boten, begeleiden van activiteiten en
lesgeven. Ook ‘landrotten’ kunnen zich opgeven; zij krijgen een zeilopleiding, de mogelijkheid om zelf
te gaan oefenen en vervolgens een instructeursopleiding, zodat ze na het behalen van een diploma
voor zeilinstructeur les kunnen geven.
Bij voldoende belangstelling van klanten, relaties en vrijwilligers kan een Watersport Vereniging
Nieuwe Stijl (naar Frans voorbeeld, geen eigen boten voor de leden) worden opgericht door die
klanten, relaties en vrijwilligers. Lake 7 Sailing zal dit samen met Community Sailing stimuleren en
faciliteren.
Gedacht wordt aan een scala aan activiteiten (van social events tot Regatta Racing & Training), maar
het is aan de vereniging om haar eigen activiteitenprogramma te ontwikkelen.
De Watersport Vereniging is bedoeld voor :
- Zeilers, mee-zeilers en niet zeilers, ook voor mensen met een smalle beurs of met een
beperking.
-

Daarnaast voor Buurtzeilers, leden van andere watersportverenigingen in de regio Rotterdam,
studenten en andere groepen uit de samenleving en tot slot talenten die kunnen doorstromen
naar watersportverenigingen in de regio Rotterdam.

Nogmaals: Kom zeilen, want alleen dan komen we tot die Win – Win situatie.
We zijn druk bezig met het benaderen van bedrijven in en rond Rotterdam.
Zij kunnen gebruik kunnen maken van (één of meer) van de volgende opties:
1. Boeken van groepsactiviteiten.
2. Aangaan van een partnership dat een scala aan faciliteiten biedt voor de partner en het personeel
van de partner.
3. Sponsoring, al dan niet met een tegenprestatie in de vorm van zeilfaciliteiten. Sponsoring is mogelijk
met financiële- en / of fysieke bijdragen.
Er kan gekozen worden om zowel ‘diversiteit’ als ‘zeilsportpromotie’ te ondersteunen, of allebei:
a. Ondersteuning van de maatschappelijke, op diversiteit gerichte projecten van Community
Sailing, zoals Schoolzeilen en Buurtzeilen
b. Ondersteuning van zeilsportpromotie als onderdeel van het Nationaal Project Promotie
Zeilsport (NPPZ)
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Omdat door ‘Wilders’ en door het vluchtelingendebat helaas minder mensen
bereid zijn om ‘diversiteit’ te ondersteunen, is er ook een optie om alleen
‘b’, zeilsportpromotie te ondersteunen.
We hebben heel bewust gekozen voor opties die een bandbreedte hebben
tussen enerzijds ‘veel eigen voordeel’ en anderzijds ‘sponsoring van
diversiteit en/of promotie van de zeilsport’.
Faciliteiten voor personeel, relaties, klanten en met name ook hun families
zijn zo merken wij bij bedrijven, steeds belangrijker.
Het gaat al lang niet meer alleen om B2B events; lucratieve vrijetijdsbesteding
voor gezinsleden en families is ‘in’ op dit moment. Lake7 is als activiteiteneiland een superlocatie met
een veelheid aan faciliteiten en activiteiten. Zie www.lake7.nl .
Mogen we bij uw bedrijf een pitch houden en u uit nodigen voor een event of een
kennismakingsactiviteit bij Lake7 en Lake7 Sailing?
Voor degenen die mee willen doen, is er als stimulans de mogelijkheid om gebruik te maken van een
tijdelijke kortingsregeling:

20% korting tot 20 maart a.s.
Zie de actie ALLE HENS AAN DEK.
Boek nu een zeiltegoed:
- Zeiltegoeden tussen €10,- en €1000,- zijn te besteden tot 1 november 2016.
-

Zeiltegoeden boven €1000,- zijn te besteden tot 1 november 2017.

Uw deelname helpt de goede doelen van de stichting Community Sailing en de verankering van haar
maatschappelijke activiteiten bij Lake7, ook na 2017.

Community Sailing, Team Henk van Gent, Team Lake7 Sailing en Team Lake7 rekenen op u!
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